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Jak jsme se účastnili akce Ukliďme Česko.
Čtěte na straně 6 až 11.
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Vybarvi obrázek

Vybarvený obrázek podepiš, poznač svoji třídu
a poté vhoď do Bédovy schránky.

Autorka

K. Laichterová ze 7. B
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Poprvé
ve škole

Světový den
první pomoci

Tak už jsme se dočkali! Jdeme poprvé do opravdové školy!
1. září - to byl letos nezvykle slavnostní den nejen pro žáky
všech tříd po dlouhé přestávce, ale hlavně pro děti, které šly
poprvé do školy - pro prvňáčky. Dnes je ještě mohli doprovodit rodiče, ale další dny už budou pracovat a učit se jako
opravdoví školáci. Někteří se již nemohli dočkat a přišli
s aktovkou na zádech. Seznámili se s panem ředitelem,
s paní učitelkou, zkusili si psát a malovat na tabuli, dostali
svoji značku a místo v šatně. Další dny se seznámí s celou
školou a jejím okolím, se všemi spolužáky, naučí se číst, psát
a počítat.
A co jim budeme přát? Hlavně ať se jim ve škole líbí, ať se
do ní každý den těší, spoustu jedniček a kamarádů
a ať i v dospělosti na školu rádi vzpomínají.

První týden v září jsme se šli s žáky 2. B podívat na náměstí
J. M. Marků, kde probíhala akce Světového dne první
pomoci. Nejen chlapci měli velký zájem o ukázky vozidel
složek Integrovaného záchranného systému a horské služby.
I děvčata se mohla na chvíli stát řidičkou hasičského auta.
Všichni si vyzkoušeli, jak si správně umývat ruce, jak poskytnout první pomoc při zranění nebo jak se chovat
při zástavě srdce. Také jsme měli možnost nechat si změřit
tep. Někteří si dokonce vyzkoušeli i pouta nebo hasičskou
přilbu. Každý si odnesl malou sladkost za správně splněné
úkoly.

Autorka

Mgr. M. Dvořáčková

Autorka

Mgr. Jana Fryaufová
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Malí atleti
Krásné podzimní počasí využívají prvňáčci a druháčci
k tomu, aby letos poprvé mohli trénovat atletiku na opravdovém stadionu.
Běhají krátké a dlouhé tratě, házejí kriketovým míčkem,
skáčou z místa i do písku, závodí se spolužáky - prostě
trénují všechny základní atletické disciplíny. Všichni jsou
moc šikovní a atletika je baví.

Autorka

Z. Marková a M. Dvořáčková
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Ukliďme Česko
akce školy
18. září

Třída II. B
V pátek 18. 9. jsme se i my druháci rozhodli uklidit nepořádek z ulic kolem školy. Všichni jsme dostali rukavice, které
jsme při sbírání potřebovali. A co jsme uklízeli? Nejen plastové lahve, papíry, igelity, ale hlavně cigaretové nedopalky.
Ty byly nejčastěji odhazovaným odpadkem, Ty byly nejčastěji odhazovaným odpadkem, který nám ničí životní
prostředí. Za odměnu jsme dostali samolepky a všechna
děvčata Diplom nejlepší uklízečka a chlapci Diplom nejlepšímu uklízeči.

Autorka

Mgr. J. Fryaufová

V daný den se většina tříd Smetanky zúčastnila úklidu
našeho města a jeho blízkého okolí. Přinášíme na následujících stránkách několik postřehů a fotografií od učitelů
a žáků, kteří byli v cetru dění.

UKLIĎME ČESKO07

Třída
VI. A

V pátek 18. 9. měla třída 6. A adaptační den jako součást akce "Ukliďme Česko". Nejdříve byli
žáci rozděleni do skupin a soutěžili ve sbírání odpadků na trase od naší školy až po lanškrounské rybníky. Tam jsme si dali odpočinek a svačinu. Potom si žáci v areálu u koupaliště
protáhli těla na prolézačkách a posilovacích strojích. Samozřejmě nemohla chybět ani zábavná jízda na kolotoči. Následoval přesun na atletický stadion, kde na žáky čekaly různé soutěže. Kluci si pak zbytek dopoledne zpestřili fotbalem na umělé trávě.
Celý den jsme si opravdu užili a všem žákům patří poděkování za nadšené sbírání odpadků
a vzorné chování.

Autor

Mgr. J. Horák
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Třídy
VI. B a VI. C
V pátek 18. září jsme si v 6. B a 6. C udělali adaptační den, který jsme spojili s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko. Vydali jsme se na výšlap kolem rybníků. První úklidová zastávka
byla už pod AVX, kde se nám pytle začaly plnit plasty a plechovkami. Cestou kolem rybníků
se pytle plnily dalšími odpadky. Super byla zastávka na lanovém hřišti. Počasí nám přálo
a všichni jsme, až na vzácné výjimky, byli spokojeni.

Postřehy šesťáků z Adaptačního dne spojeného s akcí
Ukliďme Česko:
„Můj nejlepší úlovek byla sklenička se sluníčky
a malá žárovka.“
„ Cestou jsme viděli na břehu rybníka kachny
a malá kachňátka.“
„ Kluci byli ve sběru tak horliví, že mi vyhodili
do sběru i kapesníky, které mi vypadly z kapsy.“
„Bylo lepší být venku, než sedět v rouškách ve třídě.“
„ Našli jsme spoustu zajímavých věcí, například zástrčku
do zásuvky, chleba, žárovky“
„Všechny to moc bavilo a měli jsme dobrý pocit z toho,
že jsme mohli pomoci naší krásné zemi.“
„ Sbírání odpadků byla sranda. Moc jsem si to užila.“
„Nejvíc mě bavilo být s kamarády. Byla velká sranda.
Bylo fajn, že jsme si užili i na hřišti.“
„Nudil jsem se, bolely mě nohy
a nesnědl jsem ani svačinu.“
„Líbilo se mí, že jsme se neučili,
ale nelíbilo se mi, že mě bolely nohy.“

Autorka

Mgr. Ivana Kosová
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Třída VII. B
Naše třída se 18. 9. 2020 zapojila do akce Ukliďme Česko.
Na celé dopoledne jsme vyrazili na úklid sídliště Zámeček
v Rudolticích. Začali jsme sbírat odpadky u dětského hřiště
a postupně jsme prošli a uklidili celé sídliště i okolí části
rodinných domů až k věži Nový Zámek. Tady jsme se potkali
s naší další třídou 7. C, která uklízela přilehlý les. Mezi naše
rarity nálezu patří plastová židle bez nohy a navíjecí cívka
na kabely.
Přes naši snahu bylo čisto pouze jeden den. Týden
od úklidu jsou po sídlišti opět poházené odpadky. Je škoda,
že někteří lidé nechápou, jak je pro nás důležité mít čisté
prostředí a přírodu, ve které žijeme. Není jednoduché uklízet
celé dopoledne. Možná kdyby si to vyzkoušeli, tak by nic
neodhazovali…
Ale ať máme veselejší závěr – naše třída nasbírala 17 kg
odpadků (plasty, sklo, plechovky, směsný odpad, papír).
Už teď se těšíme na další rok, kdy půjdeme uklízet
a vybíráme místo, které vyčistíme.
Autorka

Mgr. M. Mitvalská
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World Cleanup Day
aneb Ukliďme Česko,
ukliďme si Lanškroun

Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day) se letos
konal v sobotu 19. září. Do této celosvětové akce se zapojilo
na sto osmdesát zemí a dvacet jedna milionů dobrovolníků.
Což je opravdu úctyhodný počet.
I naše škola přiložila ruku k dílu. Na jaře jsme se úklidu
zúčastnit nemohli, tak jsme si to nyní vynahradili. Naším
úklidovým dnem byl pátek 18. září a zapojilo se několik tříd
z prvního i druhého stupně.
Akci jsme řádně zaregistrovali na www.uklidmecesko.cz,
stejně jako tisíc padesát šest dalších organizátorů.
Díky registraci jsme obdrželi pomůcky na úklid – pytle
a rukavice, ale také krásné samolepky jako odměny a úžasné
tričko pro organizátora akce (tedy pro mou maličkost).
Předpověď počasí byla dokonalá a všichni se těšili, až vyrazí
ven. V pátek ráno jsme již věděli, že nás opravdu čeká
nádherný slunečný den. Vybaveni nezbytnými ochrannými
pomůckami a dobrou náladou jsme se vydali uklidit okolí
školy, oblast rybníků až k Ostrovu, obytnou zónu Zámeček
a také cyklostezku na Rudoltice.

Se třídou VII. C jsme se rozhodli uklidit cyklostezku
na Rudoltice a také prozkoumat okolí našeho vyhlášeného
Zámečku. Cyklostezka nás velmi mile překvapila - nebyl
tam téměř žádný nepořádek. Bohužel, na Zámečku nás
optimismus poněkud přešel. Objevili jsme zde rozsáhlou
černou skládku plnou starého, ale i novějšího odpadu.
Nestačili jsme se divit. Nevěděli jsme, co uklidit dříve.
Vše odnést bohužel nešlo – a to jsme na to byly nakonec
třídy dvě. Pobrali jsme, co se dalo, na co nám stačily pytle
a síly a černou skládku jsme nahlásili. A co zajímavého jsme
našli? Pár odložených starých kol, nějaké oblečení nebo třeba
starý mobil. Na zpáteční cestě jsme označené pytle nechali
hromadně u cesty, udělali pár slavnostních snímků
a „selfíček“ a pak jsme se za odměnu vydali na dětské hřiště.
Bylo to parádně zakončené dopoledne. Domů jsme odcházeli
s dobrým pocitem, že jsme alespoň trochu odlehčili našemu
krásnému okolí.

EXTRA11

Kvíz
Četli jste pozorně článek o úklidové akci?
Zkuste si náš kvíz a vyhrajte zajímavé ceny!
1. Kolik zemí je zapojeno do akce World Cleanup Day?
a. 180
b. 118
c. 180
2. Kolik dobrovolníků se celosvětově zapojilo do úklidů?
a. 21 000 000
b. 2 100 000
c. 21 000
3. Kolik kilogramů odpadu se nám podařilo uklidit?
a. 102
b. 120
c. 112
4. Kolik gramů papíru se podařilo vytřídit?
a. 2
b. 200
c. 2000
5. Kolik kilogramů skla jsme posbírali?
a. 58
b. 8
c. 50

Jste zvědaví, kolik kilogramů odpadu jsme posbírali? Tak si
to pojďme shrnout. Celkově jsme odevzdali sto dvacet kilogramů odpadu! Z toho bylo sedmnáct kilo plastu, dvě kila
vytříděného papíru, padesát osm kilo skla a šest kilo kovů.
S radostí můžeme říci, že odpadu kolem rybníků bylo méně
než v letech minulých.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat Technickým službám
Lanškroun, s.r.o., že nám veškerý odpad svezli a zvážili.
Této pomoci se velice ceníme.
Děkuji také naší bývalé žákyni Tereze Voborné, že sama
zorganizovala úklid se skupinkou mladých hasičů. Rozhodli
se vyčistit okolí našeho potoka. Nacházeli zejména
PET lahve, lahve od alkoholu, igelitové sáčky a bohužel také
roušky (odpadový hit posledních měsíců).
A samozřejmě chci poděkovat vám všem, kteří jste se
úklidu zúčastnili. Díky!

6. Kolik kilo plastu jsme našli?
a. 7
b. 17
c. 1.7
7. Kolik úklidových akcí bylo na podzim registrováno na
webu Ukliďme Česko?
a. 1006
b. 1506
c. 105
d. 6
Nezapomeňte správné odpovědi vhodit do Bédovy schránky.
Přeji vám všem krásný podzim, určitě si procházek v přírodě
ještě užijte!
Autorka

M. Fiebigerová
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Rozhovor:
Martin Šilar

Martin Šilar je absolvent Základní školy
Bedřicha Smetany v Lanškrouně.

Můžete prozradit, ve kterém roce jste Smetanku opouštěl?
2005, pokud si dobře pamatuji a počítám

Rád cestujete, že?
Ano

Můžete se nám blíže představit?
Martin Šilar, věk: 30. Po základní škole jsem pokračoval
na místní SPŠ a SOU, dnes SOŠ a SOU. Poté následovalo
studium na UK FTVS, kde jsem studium dokončil po 6 letech.
Dva roky jsem učil na obchodní akademii v Praze jako učitel
TV. Následoval roční pobyt v Austrálii a po návratu jsem se
pohyboval převážně v Africe, kde je moje nynější působiště.

Které země byste ještě chtěl navštívit a proč?
Rád bych se ještě podíval do zemí, které jsou Etiopii blízko,
tím pádem lépe dostupnější než od nás - Seychelles,
Mauritius, Maldives.

Vzpomínáte rád na školní léta?
Ano
Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Přesně si nevzpomínám. Co si pamatuji, tak rodiče říkali,
že jsem chtěl prý být: kukař (není překlep), prezident
a kravař = hlídač krav. Nejspíš se to odvíjelo podle toho,
co jsem právě viděl.
Jaké je Vaše nynější povolání?
Provozní manažer v Etiopii (Addis Abeba) = holka
pro všechno

Čemu se věnujete ve volném čase? Jaké jsou Vaše koníčky?
Ve volném čase se nejraději věnuji sportu, sledování filmů
a seriálů.
Co Vám vadí na ostatních lidech?
Lhaní a podvádění
Zažil jste nějaký trapas?
Ano a ne jeden
Jaké je Vaše životní krédo?
Fair play
Co byste vzkázal žákům naší školy?
Dělejte to, co Vás baví a těší.
A nyní stručně:
Oblíbené jídlo:
Všechno
Oblíbená filmová pohádka:
S čerty nejsou žerty.
Oblíbený film:
Gran Torino
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Paměti kata Mydláře – první, co jsem přečetl do konce.
Oblíbený herec/herečka:
Tom Hardy
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Chester Bennington
Oblíbený předmět ve škole:
Tělesná výchova, Přírodopis

EXTRA13

Rozhovor:
paní učitelka
Dana Brokešová
Můžete nám blíže představit sebe a svou rodinu?
Ano, mohu. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor ruský jazyk - hudební výchova,
a Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, na
Katedře bohemistiky obor česká filologie. Mám dceru, která
nyní studuje na osmiletém gymnáziu.
S jakými pocity jste vstupovala na naši základní školu?
Škola mi od začátku byla velmi sympatická, hlavně pan
ředitel a paní zástupkyně ☺.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Ano, velmi, ráda jsem se učila, i když v naší době to bylo
trošku něco jiného.
Jaké bylo vaše vysněné povolání?
Asi se budete divit, ale již od malička jsem chtěla být paní
učitelkou.
Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Pro mě nejdůležitější starostí je má rodina, a také mým
velkým koníčkem jsou mé vystudované tři obory, které mi
zabírají všechen volný čas.
Co vám vadí na ostatních lidech?
Zloba a zášť.
Zažila jste někdy nějaký trapas?
No jejda, těch bylo!
Jaké je vaše životní krédo?
Bez práce nejsou koláče.
Co byste vzkázala žákům naší školy?
Buďte vždy usměvaví, pilně se učte a milujte své učitele.
Myslí to s vámi dobře.
Znáte nějaký školní časopis? Nebo je ten náš první, s
kterým jste se setkala?
Myslím, že každá škola prezentuje svoji práci a nadané
žáky ve svém časopisu.

A nyný stručně:
Oblíbené jídlo:
Mám ráda vše, co se uvaří.
Oblíbená filmová pohádka:
Šíleně smutná princezna, O létajícím ševci
Oblíbený film:
Babička, Pelíšky, Pupendo, Agent 007, Záblesk
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Pohádky (jakékoliv)
Oblíbený autor (kniha):
Autor: Václav Havel, knihy mám ráda všechny (Poslední
kabriolet, Agatha Christie)
Oblíbený herec/herečka:
Bolek Polívka, Daniel Crage, Michael Dougles a z hereček
Vlasta Chramostová, Jiřina Jirásková,...
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Marta Kubišová, Hana Hegerová a mám i své oblíbence z
řad operní tvorby.
Oblíbený předmět ve škole:
Samozřejmě ty, co učím.
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Okénko do světa
deskových her
Diamant
•
•
•
•

Počet hráčů: 3—8
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Rok vydání: 2016

Nedaleko bájné jeskyně Tacora leží tábor plný dobrodruhů,
kteří touží zbohatnout hledáním drahých kamenů. Jeskyně,
která má pět vchodů, ukrývá bohatství, ale také mnoho různých pastí a pastiček. Proto se všichni rozhodli, že se do jeskyně vydají společně a o všechny poklady se spravedlivě rozdělí. Ale ne, to se některým nelíbí a v duchu již spřádají plány,
že jakmile budou mít dost, vezmou nohy na ramena a utečou
zpět do bezpečí…
Hráči postupně v pěti kolech prozkoumávají jednotlivé
vchody temné jeskyně, aby tam sice ve skupině, ale každý
sám za sebe, pátrali po drahocenných diamantech.
Před každým kolem je na každém, jak se rozhodne. Spokojí
se s menší kořistí a včas z nebezpečných chodeb uteče? Nebo
začne trochu riskovat a vydá se hlouběji do podzemí,
kde ale může o všechno přijít?
Na začátku kola všichni ukážou kartu, zda se vracejí
do tábora, nebo pokračují v cestě. Hráč, který se vrací
do tábora sám, si smí vzít všechny drahé kameny,
na které cestou zpět narazí. Pak se otočí horní karta z balíčku
expedice, která ukáže, zda hráči objevili rubíny nebo past.
Pokud měli štěstí, rozdělí si rubíny rovným dílem.
Zbytek zůstává ležet v jeskyni. Pokud se objevila past, záleží,
jestli byla první nebo druhá. Kolo tedy končí, pokud všichni
hráči opustí jeskyni, vymění si rubíny za diamanty a uloží si
je do svých truhel, nebo je otočená druhá karta pasti stejného
typu, všichni musí zpět do tábora, ale nezískají nic.
Hra má velmi jednoduchá pravidla a krátkou hrací dobu,
takže je možné ji hrát opravdu kdykoliv a s kýmkoliv.
Navíc má malou krabičku, takže se dá brát i na výlety.
Někomu by se mohlo zdát, že se hra brzy omrzí, ale není
to tak. Kdy jindy můžete zariskovat o všechen svůj majetek
a pokoušet štěstí, co to dá.

Kvíz:
1. Pro kolik hráčů je hra určena?
2. Kde se ve světě nachází skutečná Tacora
a co to přesně je?
3. Za jakých podmínek končí každé kolo?
4. Co můžou hráči v jeskyních objevit?
5. Jaký jsi typ hráče? Držíš se raději při zemi,
kdy máš své jisté, nebo tě baví riskovat?

Řešení kvízu s jménem a třídou vhazuj do Bédovy schránky.
Pozor! Na konci roku bude vylosován jeden z vás,
který obdrží jednu z her dle vlastního výběru.

Autorka

M. Komrsková
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EXTRA15

Olympijský kvíz
Hledáme název města, které bylo dějištěm olympijských her. Město založené roku 1847
a momentálně domovem pro 180 000 obyvatel. Abyste město určili, potřebujete doplňovat
příjmení našich českých nebo československých sportovců a sportovkyň, kteří v daném
roce a v uvedeném sportovním odvětví získali olympijské zlato.

1968 gymnastika, žena ...............................................................................................................
1988 sportovní střelba, muž ......................................................................................................
1992 vodní slalom, muž..............................................................................................................
1952 maratón, muž.......................................................................................................................

1992 hod oštěpem, muž ..............................................................................................................
2000 vodní slalom, žena ............................................................................................................
1996 rychlostní kanoistika, muž .............................................................................................
1980 vzpírání, muž.......................................................................................................................

1988 chůze, muž............................................................................................................................
1956 hod diskem, žena................................................................................................................
1952 veslování, muž ....................................................................................................................
1936 rychlostní kanoistika, muž .............................................................................................

Zvířecí luštěnka
od Karolíny
Nejlepší přítel člověka ...........................................................................................
Otravný hmyz, který saje krev............................................................................
Jí med .........................................................................................................................
Má černé a bílé pruhy ............................................................................................
Také název pro houbu............................................................................................
Horská koza ..............................................................................................................

Autorka

Jana Kernová
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Svátková luštěnka
11. 4.....................................................................................................................................
31. 10. .................................................................................................................................
25. 10..................................................................................................................................
7. 10. ...................................................................................................................................
7. 2......................................................................................................................................
18. 9. ...................................................................................................................................

8. 6......................................................................................................................................
14. 7. ...................................................................................................................................

30. 6....................................................................................................................................
7. 11.....................................................................................................................................
22. 3....................................................................................................................................
22. 11. .................................................................................................................................
5. 7. .....................................................................................................................................

Autorka

Karolína Laichterová, VII. B

Pepova německá luštěnka
pro chytré hlavy
středa ...............................................................................................................................................................................
sobota neděle ….. ............................................................................................................................................................
10 - 4= ................................................................................................................................................................................
deset ..................................................................................................................................................................................
čtvrtek ..............................................................................................................................................................................
pět ......................................................................................................................................................................................
sobota................................................................................................................................................................................
10 + 10 =.............................................................................................................................................................................
pátek..................................................................................................................................................................................
jedenáct ............................................................................................................................................................................
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Anglická křížovka
slečny Natálie
Vyje na měsíc ...........................................................................................................................................
Pruhovaná šelma, která žije v Asii....................................................................................................
Král zvířat..................................................................................................................................................
Zimní spánek prospí zahrabaný v listí ............................................................................................

Vydrží hodně dlouho bez vody a žije na poušti .............................................................................
Mláďata nosí v kapse na břiše ............................................................................................................
Tlustý, s velikou tlamou a žije ve vodě.............................................................................................
Panáčkuje v poušti a dělá si tunely...................................................................................................
Má dlouhý krk .........................................................................................................................................
Největší suchozemské zvíře ................................................................................................................
Žije na stromě a jí oříšky.......................................................................................................................

Najdi 5 rozdílů
v každé dvojici obrázků
Obrázky č. 1

Obrázky č. 2

Autorka

Jana Kernová
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Poznáš, která je to unikátní
světová stavba?
V letošním roce se dozvíte nějaké zajímavosti o nejrůznějších úžasných světových stavbách.
Naše první hledaná stavba byla otevřena v roce 1973. Je postavena podle dánského architekta, jehož návrh byl nejdříve zamítnut, ale nakonec zvítězil mezi 233 návrhy. Budova svým
tvarem připomíná kusy lastur nebo bílé lodní plachty. Jednotlivé „lastury“ byly navrženy
z kulové plochy o poloměru (1. část tajenky) metrů, nejvyšší bod se nachází ve výšce (2. část
tajenky) metrů. Povrch fasády je pokryt (3. část tajenky) kusy čtvercových dlaždic o straně
12 cm. Střecha váží stejně jako (4. a 5. část tajenky). V budově jsou největší mechanické
varhany na světě, mají (6. část tajenky) píšťal. Už jste budovu poznali? Spoustu informací
a fotografií najdete i na internetu.
1. část tajenky

200 % z 35 =......................................................................
1 % z 55 000 =...................................................................

2. část tajenky

50 % ze 70 =......................................................................
5 % z 10 000 =...................................................................

3. část tajenky

- 6 . 3 + 2 . 15 = ..................................................................
200 + 16.(- 6) = .................................................................
- 51 . (- 50) =.......................................................................
12 . (- 30) + 1000 = ...........................................................
- 19 - (- 29) = ......................................................................
- 2 . 11 . (- 10) = ..................................................................
- 5 . 8 + 200 : 2 =................................................................

4. část tajenky

3 % z 5 000 = ....................................................................
400 % z 80 = .....................................................................
0,5 % z 12 000 =................................................................
25 % z 1 800 =...................................................................
500 % z 2 =........................................................................
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5. část tajenky. Příklady s římskými číslicemi vypočítejte
a do tajenky zapište slovně.

L + L =..........................................................................................................................
řecké písmenko α....................................................................................................
řecké písmenko ω...................................................................................................
XI + II =........................................................................................................................
odčítání jinak ...........................................................................................................
těleso podobné hrací kostce ................................................................................

XX – XII = ..................................................................................................................
řecké písmenko ϒ....................................................................................................
III + IV = ......................................................................................................................
XLII – XXII = .............................................................................................................
500 cm = 5 … .............................................................................................................

6. část tajenky

39 - 6 . 3 = ...................................................................................................................
6 + 25 . 4 =...................................................................................................................
1 000 - 439 =...............................................................................................................
5 000 - 5 . 100 = .........................................................................................................
10 + 23 . 14 + 13 =.......................................................................................................

Hledanou stavbou je:
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Výherci
z minulého čísla:
str. 2

Lambada

Nikol Obešlová, VII.A
str. 3

Obrázek na vybarvení (horní)

Ben Komrska, VI. C
str. 3

Obrázek na vybarvení (dolní)

Bárt Komrska, VI. C
str. 10

Svátky v kalendáři (březen)

1. místo: Ben Komrska, V.B ZŠ A. Jiráska
2. místo: Bárt Komrska, V.B ZŠ A. Jiráska

str. 12

Najdi 5 rozdílů

1. místo: Bárt Komrska, VI. C
2. místo: Nikol Obešlová, VII. A
3. místo: Ben Komrska, VI. C
str. 15

Poznáš, která je to země? (SINGAPUR)

1. místo: Ben Komrska, VI. C
2. místo: Bárt Komrska, VI. C

EVVO (1c, 2b, 3b, 4a, 5 digitální)

1. místo: Bárt Komrska, VI. C
2. místo: Ben Komrska, VI. C
str. 12

str. 15

Okénko do světa deskových her
(před zombiky / právě 3 zombie / obálky, samolepky /
2—4 / zombie uvnitř + zavřeno)

Všechna řešení soutěží vhazujete do Bédovy
schránky do pondělí 16. listopadu 2020.
Pozor: U každého řešení soutěže nezapomeňte
napsat své jméno, příjmení a třídu, poznačte i
název soutěže, kvízu či tajenky.

1. místo: Ben Komrska, VI. C
2. místo: Bárt Komrska, VI. C
str. 13

Německá luštěnka slečny Lucie (FRÜLLING)

Bohužel bez výherce
str. 13

Německá luštěnka slečny Terezy (ERDBEERE)

Bohužel bez výherce
str. 14

Obrázková tajenka (KARANTÉNA)

1. místo: Bárt Komrska, VI. C
2. místo: Ben Komrska, VI. C
str. 14

Obrázková tajenka (KARANTÉNA)

1. místo: Ben Komrska, V.B ZŠ A. Jiráska
2. místo: Bárt Komrska, V.B ZŠ A. Jiráska
3. místo: Petr Vlček, IX. A
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